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BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, International Business
BACHELOR OF HEALTH CARE, Nursing
BACHELOR OF ENGINEERING, Automation Engineering

KEVÄÄN ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU 7.1.-20.1.2021

KEVÄÄN TOINEN YHTEISHAKU 17.3.-31.3.2021

AGROLOGI (AMK), päivätoteutus
FYSIOTERAPEUTTI (AMK), päivätoteutus
GERONOMI (AMK), monimuotototeutus
INSINÖÖRI (AMK), Automaatiotekniikka, päivä- ja monimuotototeutus
INSINÖÖRI (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus
INSINÖÖRI (AMK), Konetekniikka, päivä- ja monimuotototeutus
INSINÖÖRI (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
INSINÖÖRI (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus
KULTTUURITUOTTAJA (AMK), päivätoteutus
RAKENNUSMESTARI (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
RESTONOMI (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus
SAIRAANHOITAJA (AMK), päivä- ja monimuotototeutus
SOSIONOMI (AMK), päivätoteutus
TRADENOMI (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus
TRADENOMI (AMK), Liiketalous, päivä- ja monimuotototeutus

YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT 
INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), Automaatiotekniikka
INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
KULTTUURITUOTTAJA (YLEMPI AMK)
SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, Ikääntymisen asiantuntija
SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, Kehittäminen ja johtaminen
TRADENOMI (YLEMPI AMK), Liiketoimintaosaaminen

  SYKSYN YHTEISHAKU  1.9.-15.9.2021

AGROLOGI (AMK), monimuotototeutus
INSINÖÖRI (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
RESTONOMI (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus
TRADENOMI (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus
SAIRAANHOITAJA (AMK), päivä- ja monimuotototeutus
SOSIONOMI (AMK), päivä- ja monimuotototeutus
TERVEYDENHOITAJA (AMK), päivätoteutus
RAKENNUSMESTARI (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus
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The scope of the Bachelor of Business Administration 
is 210 ECTS credits, duration 3.5 years. Applying 
through a nationwide joint application to higher
education.
More information on education and applying: 

     WWW.SEAMK.FI/APPLY

Contact information:
Dean Anne-Maria Aho
anne-maria.aho@seamk.fi

BACHELOR OF HEALTH CARE
Nursing

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION,
BBA in International Business

• International  • Digital  • Sustainable  • Entrepreneurial

You will learn business skills with a focus on the international operations of companies and organ-
isations. You will gain competencies in planning, running and developing business in a global envi-
ronment. The study programme is based on a good understanding of entrepreneurship and small 
and medium-sized enterprises.

As part of your studies, you are eligible to take part in one-semester exchange studies or in a double degree programme. 
SeAMK has partnerships with many universities around the world, and, every semester, we receive a great number of 
exchange students. Internationalisation at SeAMK is not only visible in our International Business programme, but also 
in our everyday life on the Campus.

• Earn a Bachelor’s degree in International Business to start your international career.
• You can get involved in the various entrepreneurial activities organised at SeAMK.
• Studying with a multicultural group will enhance your skills for the international corporate world.
• All the studies are conducted in English, allowing you to improve your communication skills.
• You can also profit from the opportunity to earn a double degree when studying at one of our partner universities
   in different countries.

At SeAMK
• SeAMK is located in the Frami campus, near
   Seinäjoki city centre. 
• Students’ well-being is our top priority.
• High quality of teaching. 
• Rating at a high level, studying at SeAMK will give you an
   advantage when looking for employment after graduation.
• Convenient accommodation for students near the Campus
   and the city centre.
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The Bachelor Degree Programme in Nursing provides the means for the student to receive a  Re-
gistered Nurse (RN) qualification.

A Registered Nurse (RN) graduating from SeAMK has the aptitudes (knowledge, skills and attitude) to act as an expert of  
nursing in various fields of work in health care, to work in co-operation with the clients, their next-of-kins, as well as in 
multi-professional teams. Furthermore, Registered Nurses are able to develop their work and profession in a responsible 
manner using evidence-based information and critical thinking.

Your studies are full-time studies. The programme is taught and conducted mainly in English. However, it also includes  
studies in Finnish so that students will be able to use the Finnish language in clinical trainings. Nursing Degree Program-
me applicants are required to have basic Finnish skills (level B1). The clinical trainings are carried out in Finnish spea-
king organisations during the studies, but some parts of the clinical training can be carried out abroad as an exchange 
student.

SOME EXAMPLES OF STUDIES:
• Ethicality in Nursing
• Client-oriented clinical competence
• Development of nursing expertise
• Professional interaction in simulated patient situations
• Safe medication and fluid therapy
• Sustainable development and global health
• eHealth and digitalisation in health care

The scope of the Bachelor of Health Care, Nursing
is 210 credits, duration 3.5 years. Applying through
a nationwide joint application to higher education.

More information on education and applying:

      WWW.SEAMK.FI/APPLY

Contact information:
Student Counselor Suzana Zegrea
Suzana.zegrea@seamk.fi 

At SeAMK
• SeAMK is located in the Frami campus, near
   Seinäjoki city centre. 
• Students’ well-being is our top priority.
• High quality of teaching. 
• Rating at a high level, studying at SeAMK will give you an
   advantage when looking for employment after graduation.
• Convenient accommodation for students near the Campus
   and the city centre.

BACHELOR OF HEALTH CARE
Nursing

Registered Nurse
Theory and practise  • Clinical training

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION,
BBA in International Business
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Automation engineering studies at SeAMK are designed to meet the future requirements of 
industrial operations. Alongside full skillset of traditional automation engineering capabili-
ties, you will get strongly involved with computer science and programming. SeAMK School of 
Technology is known for the research and development in the field of Industrial Internet and 
Digital Manufacturing, which also shows in our education.

Your studies include common studies for all SeAMK students regarding international working and communication 
skills, entrepreneurship, and research project skills. Common studies in School of Technology provide you with nee-
ded basic capabilities in language, mathematics and physics skills. Professional studies include a group of basic au-
tomation engineering and computer science courses, after which you can focus on various modules to deepen your 
knowledge. These modules vary between information technology, business studies, industrial internet and many 
more. Your degree is finalised with two practical trainings and of course a thesis work – all of which are typically 
carried out as real life assignments for local companies. The whole programme is taught in English.

Students from the EU/EEA area are not charged any tuition fees. For non-EU/EEA citizens the tuition fee is EUR 7000 
per academic year. Further information at  www.seamk.fi/tuitionfees

The scope of the Bachelor of Automation
Engineering is 240 credits, duration 4 years.
Applying through a nationwide joint application
to higher education.
More information on education and applying: 

       WWW.SEAMK.FI/APPLY

More information on education and applying: 
Head of Degree Programme, Jorma Mettälä
jorma.mettala@seamk.fi

At SeAMK
• SeAMK is located in the Frami campus, near
   Seinäjoki city centre. 
• Students’ well-being is our top priority.
• High quality of teaching. 
• Rating at a high level, studying at SeAMK will give you an
   advantage when looking for employment after graduation.
• Convenient accommodation for students near the Campus
   and the city centre.

BACHELOR OF ENGINEERING,
Automation Engineering

• Become an international expert in automation in
one of the best schools in Finland!
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BACHELOR OF ENGINEERING,
Automation Engineering



8

AGROLOGI (AMK)

SEAMK
RUOKA
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Agrologin osaaminen painottuu ruokaketjun alkutuotannon prosessien ja yritystalouden hallin-
taan. Maataloustuotannon, liiketalouden ja yrittäjyyden osaaminen mahdollistaa sijoittumisen 
mielenkiintoisiin työtehtäviin myös rahoituksen ja hallinnon parissa.

Suomalaisen ruoantuotannon perusta on vastuullinen ja turvallinen kasvi-ja kotieläintuotanto, jossa huomoidaan eläin-
ten ja ympäristön hyvinvointi. Agrologi taitaa maaperän hiilensidonnan ja ilmastoviisaat viljelymenetelmät.

Syventävää osaamista on tarjolla muun muassa kasvituotantoon, kotieläintuotantoon, maatalousteknologiaan ja maa-
talousyrityksen johtamiseen ja talouden suunnitteluun. Agrologin osaaminen voi painottua myös elintarviketuotantoon, 
kiertotalouteen tai luonnon hyödyntämiseen ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukena (Green Care).

Monipuoliset harjoittelut ja  yritysyhteistyöverkostot antavat hyvät kontaktit alan toimijoihin ja työelämään. Maatalousosaa-
misella on mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeämme. Maatalous on kiertotaloutta parhaimmillaan: pellosta pöytään ja ta-
kaisin peltoon. Pelto tuottaa raaka-ainetta paitsi ruoantuotantoon niin myös kosmetiikka- ja energiateollisuudelle. Biotalouden 
mahdollisuudet ovat kasvussa. Maataloudessa kehitetään jatkuvasti uusia ratkaisuja, joten biotalouden mahdollisuudet ovat 
kasvussa. 
Anu Katila | Koulutuspäällikkö | SeAMK

• Agrologi (AMK) –tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
• Koulutuksen kesto 4 vuotta
• Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö Anu Katila
anu.katila@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

AGROLOGI (AMK)

• Luonnon monimuotoisuus ja hiilineuraalius  • Pellolta pöytään -ruokaketju
• Kansainvälisyys  • Mahdollisuus monialaisuuteen 

• ”Paalaajasta pankinjohtajaan”
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Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka  
–tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
Koulutuksen kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö Eija Putula-Hautala
Eija.Putula-Hautala@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

INSINÖÖRI (AMK)
Bio- ja elintarviketekniikka

• Uusi elintarvikealan oppimisympäristö – korkean hygienian SeAMK Food Lab
• Hyvät harjoittelu- ja työmahdollisuudet

Suomalainen ruoka tuotetaan puhtaassa maassa ja ympäristössä. Bio-  ja  elintarviketekniikan  
insinööri-opinnoissa  opit,  miten  turvallisista  raaka-aineista  tehdään  kuluttajien  toiveiden  ja  
trendien mukaista ruokaa kestävästi ja vastuullisesti.

Opintojen aikana tutustut elintarvikkeiden teolliseen valmistamiseen ja kehittämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulus-
sa opiskelet ajanmukaisella Framin kampuksella. Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat suorittavat opintojaan 
Frami Food Labissa, joka on monipuolinen ja nykyaikainen ruoka-alan laboratorio ja koetehdas. 

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit ovat työllistyneet hyvin. Valmistuneet sijoittuvat tyypillisesti tuotannon esimies- ja 
asiantuntijatehtäviin, tuotekehitykseen ja laadun hallintaan. 

Opinnoissa perehdyt ruokaketjun toimintaan elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Aineopinnoissa keskityt muun muas-
sa prosessien hallintaan, tuotekehitykseen, laadunhallintaan, teknis-taloudelliseen ajatteluun. Pääset soveltamaan am-
mattiaineosaamistasi laboratorioharjoituksissa ja työelämälähtöisissä harjoitus- ja kehittämistehtävissä. Yritystoimin-
nasta kiinnostuneet opiskelijat pääsevät Yritystallissa hiomaan omaa yritysideaansa yhdessä asiantuntijoiden kanssa.
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RESTONOMI ON AMMATTILAINEN, JOKA TEKEE RAVINNOSTA RUOKAELÄMYKSEN. 
Suomalaiset käyttävät ruokapalveluita yhä enemmän ja alan työllisten määrä lisääntyy. SeAMKin restonomi on moni-
osaaja, joka hallitsee tuotteiden ravitsemuslaadun ja hygienian, palveluprosessien johtamisen sekä tuloksellisen ja vas-
tuullisen liiketoiminnan. Lisäksi hän osaa organisoida ja tarttua toimeen, hallitsee suullisen ja kirjallisen viestinnän sekä 
vieraanvaraisuustaidot ja palveluosaamisen ja työyhteisön johtamisen. 

RESTONOMI (AMK)
• on kansainvälinen ja arvostaa paikallisuutta 
• ymmärtää ja pystyy kehittämään toimialan liiketoimintaa tiedolla
• toimii yrittäjämäisesti
• osaa hyödyntää digitalisaatiota palveluliiketoiminnassa 
• hallitsee palvelumuotoilun ja huomioi asiakkaan tarpeet
• kantaa yhteiskunnallista ja ympäristövastuuta.

Frami kampuksella opiskelijoiden käytössä ovat ajanmukaiset oppimisympäristöt mm. opetusravintola Prikka ja uusi 
Frami Food Lab -laboratorio. Testaat ja sovellat oppimaasi käytännössä Ravintola Prikassa ja työelämälähtöisissä kehit-
tämistehtävissä. Opiskelun keskiössä on ruoka: ravitsemus, turvallisuus, tuloksellisuus ja asiakkaan kohtaaminen. ”Pel-
lolta pöytään” ruokaketju tulee tutuksi agrologi- ja bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijoiden kanssa yhteisissä 
opinnoissa. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat hioa omaa yritysideaansa Yritystallissa. 

Restonomi (AMK) –tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
koulutuksen kesto 3,5 vuotta
hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö
Eija Putula-Hautala
eija.putula-hautala@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

RESTONOMI (AMK)

• Ruoka- ja ravitsemusosaaja  • Ravintola Prikka – älykäs ravintola
• Palvelumuotoilija, joka huomioi asiakkaiden tarpeet
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KULTTUURITUOTTAJA (AMK)

SEAMK
LIIKETOIMINTA
JA KULTTUURI
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Kulttuurituottajana olet kulttuurialan moniosaaja, jonka asiantuntemus on keskeistä kulttuuripal-
velujen ja -tuotantojen toteuttamisessa. 

Kulttuurituottajana ymmärrät taustatyön, käytännön työn ja luovuuden merkityksen onnistuneen 
lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ydin kulttuurituottaja AMK -opinnoissasi on kokonaisvaltainen tuotantoprosessin hallinta. Ideoit, 
suunnittelet, toteutat, tuotat teknisesti sekä markkinoit ja viestit. Kulttuuristen arvojen lisäksi si-
nun on osattava huomioida myös bisnes.

• Opit luomaan elämyksiä. Hallitset tuotantoprosessin: ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen, tekniikan, talouden,
   viestinnän ja markkinoinnin. 
• Hyödynnät it-teknologiaa opinnoissasi muun muassa lisättyä ja virtuaalitodellisuutta. 
• Hankit yhteistyöverkoston jo opiskelujen aikana lukuisten asiakasprojektien avulla. 
• Kerrytät osaamistasi työpajatyöskentelyllä, työharjoittelulla ja asiakasprojekteilla. 
• Tutustut kulttuurin kenttään laajasti sekä itseäsi kiinnostaviin taiteen lajeihin. 

ESIMERKKEJÄ TYÖTEHTÄVISTÄ
tuottaja, markkinointisihteeri, graafinen suunnittelija, markkinointiassistentti, yhteisöohjaaja, markkinointivastaava, 
projektisihteeri 

Kulttuurituottaja (AMK)  –tutkinnon laajuus
240 opintopistettä,
kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö Esa Leikkari
esa.leikkari@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

KULTTUURITUOTTAJA (AMK)

• Käytännönläheisyys   • Tuotantojen hallinta  
• Työpajatyöskentely   • Verkostoituminen
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Kirjastotyö on kulttuuri- ja tietotyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Sinun päämääränäsi on löytää 
tarvittavaa tietoa ja kirjallisuutta asiakkaillesi sekä saattaa tieto heidän käytettäväkseen. 

Ovatko vahvuuksiasi viestintä- ja asiakaspalvelutaidot, luovuus, kiinnostus tieto- ja
viestintätekniikkaan sekä halu jatkuvaan uuden oppimiseen? 

Keskeisiä ydinasioita kirjasto- ja tietopalvelujen opinnoissa ovat asiakaspalvelu, palvelumuotoilu, kokoelmatyö, kirjalli-
suus, tiedon ja julkaisujen saattaminen asiakkaiden käyttöön sekä tiedonhaku. Perusopintoihin kuuluu myös viestintään 
ja projektityöskentelyyn perehdyttäviä opintoja. 

SeAMKissa tarjotaan sinulle erityisesti työelämälähtöisiä opintoja, jotka antavat valmiudet kehitystehtäviin
ja esimiestyöhön.

• Opiskele kirjasto- ja tietopalvelutyön erityistaitoja kuten tiedontallennusta ja tiedonhakua, kirjastoaineistojen 
   tuntemusta, kokoelmatyötä ja kirjallisuutta. 
• Paneudut myös muihin keskeisiin ydinasioihin, kuten asiakaspalveluun, palvelumuotoiluun sekä vuorovaikutus-
   ja tietojenkäsittelytaitoihin. 
• Opit käyttämään tietoverkkoja ja tuottamaan sisältöjä eri medioihin. 
• Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluja ja tapahtumia erilaisille asiakasryhmille. 

• Saat kirjastolain mukaisen kelpoisuuden useimpiin yleisten kirjastojen tehtäviin.  

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalvelu
 –tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö Esa Leikkari
esa.leikkari@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

TRADENOMI (AMK)
Kirjasto- ja tietopalveluala

• Vahva yhteistyö kultturituottajakoulutuksen kanssa 
• Ainut päivätoteutuksena annettava kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus

• Kirjastot ”olohuoneina” ovat tapahtumapaikkoja

TRADENOMI (AMK)
Liiketalous
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Kiinnostaako liike-elämä? Onko numeroiden käsittely sinulle luontaista? Haluatko auttaa asiakasta 
saamaan parasta mahdollista palvelua? Liiketaloudessa on kyse juuri näistä. 
Opiskelijasta kehittyy monipuolinen liiketoiminnan osaaja, jolla on työelämän vaatimuksia vastaavat tiedot, taidot ja asen-
teet. Tutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet liiketalouden tehtäviin sekä opiskelijan valitseman osaamisalueen mukaista 
erityisosaamista. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on myös hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä liiketalouden 
asiantuntija-, johto- ja kehitystehtävissä tai yrittäjänä tarvittava tietotekninen osaaminen.

TRADENOMIOPISKELUJEN SISÄLTÖ
Perus- ja yhteisten opintojen jälkeen opiskelija valitsee oman opintopolkunsa painottaen jotakin seuraavista:

• Taloushallinto
• Markkinointi
• Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi
• Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen
• International Business

Lisäksi opiskelija voi kehittää ammattiopintokokonaisuuksia valitsemalla vähittäiskaupan, verkkoliiketoiminnan tai tuo-
tantotalouden osaamista.

TRADENOMI TYÖELÄMÄSSÄ
Tradenomitutkinnon suorittaneena sinusta on moneksi! Monipuolinen osaamisesi tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuk-
sia työllistymiseen liike-elämän asiantuntija-, johto- ja kehitystehtävissä. Tradenomiksi opiskelu on joustavaa ja saat itse 
päättää mihin liiketoiminnan osa-alueeseen keskityt. Voit löytää itsesi esimerkiksi henkilöstö-, rahoitus-, kirjanpito- tai 
markkinoinnin tehtävistä. SeAMKissa voit suorittaa HT-tilintarkastajaksi vaadittavat opinnot. 

Tradenomi (AMK), Liiketalous  –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä,
kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö Osmo Mäkiniemi
osmo.makiniemi@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

TRADENOMI (AMK)
Liiketalous

• Virtuaaliyritystoiminta   • Parasta tradenomikoulutusta*
• Kaksoistutkintomahdollisuus   • Digitaalinen liiketoiminta
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Pk-yrittäjyyden tradenomiopinnoilla rakennat itsellesi monipuolisen liiketoimintaosaamisen ja 
saat valmiudet oman yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Jos sinulla on liikeidea, voit 
kehittää sitä jo opintojen aikana.

Yritystoiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen antaa parhaat eväät myös pk-yrityksissä työskentelyyn. 
• Perehdyt monipuolisesti liiketoiminnan suunnitteluun, johtamiseen, markkinointiin sekä taloushallintoon
• Hankit valmiudet myös oman yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen
• Uudistetussa opetussuunnitelmassa on otettu huomioon liiketoiminnan digitalisaatio sekä innovaatiot ja tuotteistaminen
• Opiskelu tapahtuu sekä verkossa että lähiopetuksena Seinäjoella

Tutkinto-ohjelma toteutetaan ns. Flipped learning –mallilla. Opinnoissa yhdistyvät verkko-opintojen joustavuus ja lähi-
jaksojen hyödyt. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena. Pääosa opiskelusta tapahtuu verkossa, ja lähiopetuspäi-
viä on kerran kuussa lauantaisin.

Sinulla on mahdollisuus kansainvälistymiseen pk-yrittäjänä! Voit lähteä ulkomaille vaihtoon valitsemalla sinulle sopivan 
kohteen noin 200 yhteistyökorkeakoulumme joukosta.

Vaikea sanoa, kenelle kyseinen koulutus ei sopisi. Jos nyt pitäisi erikseen mainita jokin ihmistyyppi, kenelle tämä koulutus sopisi erityisen 
hyvin, niin kyllä se on sellaiset ihmiset, ketkä ovat perustamassa omaa yritystä. Koulutuksen sisältö kattaa mielestäni varsin hyvin ne asiat, 
mistä olisi hyvä olla tietoa, ennen kuin perustaa yrityksen. PK-yrittäjyyden opintojen sisältö on mielestäni laadittu varsin hyvin, eli sinne on 
valittu sellaisia kursseja, mitkä tukevat yrittäjyyttä.
Atte Mäntylä, tradenomi opiskelija

Tradenomi (AMK), PK-yrittäjyys  –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä,
kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö Osmo Mäkiniemi
osmo.makiniemi@seamk.fi

TRADENOMI (AMK)
PK-yrittäjyys

• Valmiudet omaan yritystoimintaan   • Joustava opiskelu työn ohessa
 • Monipuolinen liiketoimintaosaaminen   

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa
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TRADENOMI (AMK)
PK-yrittäjyys

S E I N Ä J O K I
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SEAMK
TEKNIIKKA

INSINÖÖRI (AMK)
Automaatiotekniikka
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Automaatiotekniikan insinööri on keskeinen osaaja yhteiskunnan eri alojen kuten muun muassa 
teollisuuden ja liikenteen kehityksessä. SeAMKissa opiskelevat saavat valmiudet toiminnan ja tuo-
tantoprosessien kehittämiseksi sekä hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. 

Koulutuksessamme voit suuntautua mieltymyksesi mukaan joko koneautomaatioon tai sähköautomaatioon. Koneauto-
maatiossa opit automaattisen koneen tai tuotantolinjan suunnittelun, ohjelmoinnin, simuloinnin ja valmistuksen periaat-
teet. Sähköautomaatiossa keskityt sähkö- ja automaatiosuunnitteluun, ohjelmointiin ja simulointiin. 

Koulutuksemme on käytännönläheistä, ja teemme opiskelijoiden kanssa yhteisiä projekteja teknologiateollisuuden kans-
sa. Palkitun teollisen internetin laboratorio SeAMK Digital Factoryn ja käytössä olevan virtuaalitekniikan avulla olemme 
teollisuuden trendien etulinjassa. Laadukkaissa oppimisympäristöissä pääset yhdistämään automaatiotekniikan, tieto-
tekniikan ja konetekniikan insinöörikoulutuksen osaamistasi soveltavaan tutkimukseen ja yrityspalveluihin. 

SeAMKista valmistuneet automaatiotekniikan insinöörit työskentelevät muun muassa suunnittelijoina, tuotantopäälliköi-
nä, projektipäälliköinä, myynti- ja koulutustehtävissä sekä yrittäjinä. 

SeAMK tarjoaa loistavan väylän kansainvälistyä insinööriopinnoissa. Automaatiotekniikan opinnoissa sinulla on mah-
dollisuus suorittaa kaksoistutkinto Saksassa englannin kielellä, jolloin saat kansainvälisen kokemuksen lisäksi samalla 
kaksi tutkintoa yhdellä kertaa! 

Opiskelijat arvioivat vuosittain SeAMKin insinöörikoulutuksen maan parhaiden joukkoon automaatiotekniikan alalla. 
(Lähde: valtakunnallinen avop-kysely. Lähde: vipunen.fi) 

Insinööri (AMK), automaatiotekniikka –tutkinnon
laajuus 240 opintopistettä
Kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Lehtori Jorma Mettälä
jorma.mettala@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

INSINÖÖRI (AMK)
Automaatiotekniikka

• Maailma digitalisoituu ja robotisoituu 
• Kaksoistutkintomahdollisuus   • Projektit yritysmaailmaan  
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SeAMKista valmistuvat insinöörit saavat valmiudet monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esi-
miestehtäviin sekä hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. 

Koulutuksessamme voit suuntautua mieltymyksesi mukaan auto- ja työkonetekniikkaan tai kone- ja tuotantotekniik-
kaan. Auto- ja työkonetekniikan ammattiopinnoissa saat kosketuksen auton liikemekaniikkaan ja rakenteisiin, autoelekt-
roniikan testaukseen ja menetelmin. Kone- ja tuotantotekniikan opinnoissa perehdyt muun muassa tuotantotekniikkaan, 
koneensuunnitteluun, materiaalitekniikkaan ja yritystoimintaan. 

Aineopinnot konetekniikassa ovat tuotantopainotteisia. Koulutus on konkreettista, ja pääset opinnoissasi suorittamaan 
projektiopintoina yritysten antamia toimeksiantoja. Halutessasi sinulla on mahdollisuus lähteä työharjoitteluun tai opis-
kelemaan ulkomaille. 

Laadukkaissa ja moderneissa oppimisympäristöissä pääset tutustumaan käytännössä tuotantojärjestelmien ohjauk-
seen, valmistusmenetelmiin sekä robotiikkaan. Teollisen mittakaavan kone- ja tuotantotekniikan laboratorioissa sekä 
autotekniikan laboratoriossa käytössäsi on monipuolinen ja tasokas laitekanta. 

SeAMKista valmistuneet konetekniikan insinöörit työskentelevät muun muassa suunnittelijoina, tuotantopäälliköinä, 
projektipäälliköinä, myynti- ja koulutustehtävissä sekä yrittäjinä. 

Opiskelijat arvioivat vuosittain SeAMKin insinöörikoulutuksen maan parhaiden joukkoon konetekniikan alalla. (Lähde: 
valtakunnallinen avop-kysely. Lähde: vipunen.fi)

Insinööri (AMK), konetekniikka –tutkinnon
laajuus 240 opintopistettä
Kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Yliopettaja Pasi Junell
pasi.junell@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

INSINÖÖRI (AMK)
Konetekniikka

• Kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: auto- ja työkonetekniikka ja kone- ja
tuotantotekniikka • Hyvä työllistyminen   • SeAMK Projektipaja  

• Käytännönläheisyys

INSINÖÖRI (AMK)
Rakennustekniikka
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Talonrakennustekniikan opinnoissa voit syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. 
Opinnoissa tutustut muun muassa rakennuspiirustuksiin, talonrakentamiseen, rakenteiden meka-
niikkaan, maa- ja pohjarakennukseen, hanketalouteen, rakennetekniikkaan ja työmaatoimintoihin. 
Monipuolisuutta opintoihisi tuovat vielä matematiikan, fysiikan ja kielten opinnot. 

Rakennustekniikalla on SeAMKissa modernit laboratoriot laitteistoineen. Koulutus on käytännönläheistä. Opiskeli-
jamme vierailevat opintojen aikana erilaisilla rakennustyömailla sekä rakennustuoteteollisuuden toimitiloissa. Vierai-
levat rakennusalan asiantuntijat tuovat ammattiopintoihin alan viimeisimpiä kuulumisia. Lisäksi rakennustekniikan 
laboratoriossa tehdään opintoihin liittyviä mittauksia ja testauksia.

SeAMKin laajat kansainväliset yhteydet tarjoavat mahdollisuuden opiskeluun ja työharjoitteluun ulkomailla. Koulutuk-
sessa tehdään tiivistä yhteistyötä niin alueellisten kuin valtakunnallisten yritysten kanssa. 

SeAMKista valmistuneet rakennustekniikan insinöörit työskentelevät muun muassa rakennesuunnittelijana, kustannus-
suunnittelijana, projektipäällikkönä, työmaainsinöörinä, rakennuttajainsinöörinä, työpäällikkönä ja yrittäjänä. 

Insinööri (AMK), rakennustekniikka –tutkinnon
laajuus 240 opintopistettä
Kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö Marita Viljanmaa
marita.viljanmaa@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

INSINÖÖRI (AMK)
Rakennustekniikka

• Suuntautumisvaihtoehtona talonrakennustekniikka
• Korkealaatuiset uudet labrat opiskelijoiden käytössä
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SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa suuntaudutaan talonrakennustekniikkaan. SeAMKista 
valmistuvat rakennusmestarit toimivat työnjohtajina ja vastaavat kokonaisvaltaisesti hyvästä työn-
jäljestä. Rakennusmestari johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuk-
sen kautta pääsee talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin.

SeAMKissa koulutetaan rakennusmestareita, jotka kantavat ylpeydellä vastuunsa ja haluavat tehdä hyvää jälkeä. 
SeAMKista valmistuneet rakennusmestarit työskentelevät muun muassa rakennusvalvojana, työkohdemestarina, 
työnjohtajana ja yrittäjänä. Vuorovaikutus- ja johtamistaitoja opitaan parhaiten tekemällä. Ne tulevatkin tutuksi työ-
harjoittelussa ja muissa käytännön projektitöissä.

OPISKELIJA OPISKELEE ESIMERKIKSI
    • statiikkaa
    • lujuusoppia
    • betoni-, puu- ja teräsrakenteita
    • aikataulusuunnittelua ja työmaan ohjausta
    • rakentamistaloutta ja tarjouslaskentaa
    • johtamista ja työlainsäädäntöä

Käytännön harjoittelu ja projektiopinnot ovat tärkeä osa koulutusta. Opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse ja oppii 
näin samalla arvokkaita työnhakutaitoja. Opintoihin kuuluu viimeisenä vuonna tehtävä opinnäytetyö. Tekniikan yksikön 
laajat kansainväliset yhteydet tarjoavat hyvän mahdollisuuden opiskeluun ja harjoitteluun myös ulkomailla.

Rakennusmestari (AMK), rakennustekniikka 
–tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö Marita Viljanmaa
marita.viljanmaa@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

RAKENNUSMESTARI (AMK)
Rakennustekniikka

• ”Työmaan kingi”
• Korkealaatuiset labrat   • Suuntautuminen talonrakennustekniikkaan
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SeAMKin tietotekniikan koulutus on sinulle, joka haluat yhdistää tekniikan ja yrittäjyyden opintoja 
täysin uudella tavalla. Koulutus pohjautuu SeAMKin valtakunnallisesti merkittäviin vahvuusaloihin: 
teollisen internetin osaamiseen sekä yrittäjyyden ja kasvun edistämiseen.

Valmistuttuasi tietotekniikan insinööriksi voit työskennellä muun muassa teollisuudessa ohjelmistosuunnittelijana tai 
ohjelmistoalan yrittäjänä.

Tietotekniikan ja ohjelmistoalan tehtävissä teknisen osaamisen lisäksi asiakastarpeen ymmärtäminen ja yrittäjähenki-
nen työskentelytapa ovat erittäin merkittävässä roolissa. Uusi koulutus antaa erinomaiset eväät työskennellä niin ole-
massa olevien teollisuus- ja ohjelmistoyritysten tehtävissä kuin ohjelmistoalan yrittäjänäkin. Koulutuksessa tehdään 
tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

SeAMKin Henkilöstön osaaminen ja korkeatasoiset oppimisympäristöt näkyvät muun muassa kiittävässä opiskelijapa-
lautteessa, kansainvälisessä yhteistyössä sekä kansainvälisesti tunnustetussa yrittäjyyden tutkimuksessa. Ammattikor-
keakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan SeAMK on maan paras insinöörikouluttaja. 
Tulosten mukaan SeAMKissa on myös parhaat oppimisympäristöt. SeAMKissa toimii myös Suomen ainoa ammattikor-
keakoululle myönnetty digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH) Iot Compass Hub.

Insinööri (AMK), tietotekniikka –tutkinnon
laajuus 240 opintopistettä
Kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Yliopettaja Petteri Mäkelä
petteri.makela@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

INSINÖÖRI (AMK)
Tietotekniikka

• Ainutlaatuinen yhdistelmä tekniikkaa ja liiketaloutta
• Yhteistyö yritysten kanssa   • Palkitut oppimisympäristöt
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SEAMK
SOSIAALI- JA
TERVEYSALA

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)
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Fysioterapeutti (AMK) on terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäjä, joka toimii yksilöiden ja 
ryhmien hyväksi. 

Opiskelet ammattiin, jossa toimit kaikenikäisten ja kaiken kuntoisten ihmisten kanssa. Opintojen ai-
kana harjoittelet ongelmanratkaisutaitoja käytännön työtä edellyttävällä tavalla. 

• Opiskelet kuntoutuksen osaajaksi. Fysioterapian haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta- ja työkykyisenä. 
• Fysioterapeuttina teet moniammatillista yhteistyötä. Fysioterapeutteja työskentelee useilla eri aloilla. 
• Opiskelijana sinua ohjataan yksilöllisesti ja tuetaan opintojesi etenemisessä. 
• Valmistumisesi jälkeen sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä. 

Fysioterapeuttikoulutuksessa huomioidaan fysioterapia-alan monimuotoiset vaatimukset. SeAMKissa haluamme val-
mentaa opiskelijamme mahdollisimman hyvin työelämän haasteisiin, niin myös fysioterapeutin opinnoissa. 

MEILTÄ VALMISTUNEIDEN FYSIOTERAPEUTTIEN TYÖPAIKKOJA:
sairaala, terveyskeskus, yksityinen fysioterapia-alan yritys, vanhusten palvelulaitos, tutkimus- ja kuntoutuslaitos, koulu- 
ja liikuntatoimi, erilaiset järjestöt ja projektit, oma toiminimi

Fysioterapeutti (AMK) –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Opinto-ohjaaja Marjut Koivisto
marjut.koivisto@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

• Kuntoutuksen asiantuntija  
•  Eri ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakyvyn arviointi ja edistäminen

• Hyvä työllistyminen
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Geronomi (AMK) työskentelee vanhusten tukena edistäen heidän heidän hyvinvointinsa, tervey-
tensä, toimintakykynsä ja osallisuutensa ylläpitoa sekä edistäen ikäystävällisen yhteiskunnan ai-
kaansaamista. SeAMKissa kehityt monipuoliseksi vanhustyön asiantuntijaksi, jolla on laajat ura-
mahdollisuudet edessään. SeAMKin erikoisosaamisalueena on kehittää sinusta muistisairauksien 
asiantuntija.

GERONOMIKOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET OVAT:
    •  Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä
    •  Gerontologisen työn tietoperusta
    • Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus
    • Ehkäisevä ja valtaistava gerontologinen työ
    • Gerontologinen hoiva, hoito ja kuntoutus
    • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä Gerontologisen työn johtaminen ja kehittäminen.

Geronomikoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti ikääntymisen ja vanhuuden ilmiöalueita sekä vanhustyön, hoitotyön 
ja sosiaalityön menetelmiä. Opintotarjontamme sisältää muun muassa psykososiaalisten menetelmien, omaishoidon ja 
kuntoutuksen, palveluohjauksen sekä geriatrian ja muistisairauksien opintojaksoja. 

ESIMERKKEJÄ GERONOMIEN TYÖTEHTÄVISTÄ:
Ohjaaja, vastaava ohjaaja, asiakasohjaaja, muistikoordinaattori, geronomi, sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, palvelupääl-

likkö, kehittämispäällikkö, vanhustyönjohtaja, vapaaehtoistyön koordinaattori 

Geronomi (AMK) –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Opinto-ohjaaja, Marita Lahti
marita.lahti@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

GERONOMI (AMK)

• Ikäystävällisyyden edistäminen   • Vanhuksen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tuki
• Sosiaali- ja terveysalan asiantuntemuksen yhdistäminen

SAIRAANHOITAJA (AMK)
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Kiinnostaako sinua ihmisten auttaminen  - opiskele sairaanhoitajaksi SeAMKissa. Me mahdollistam-
me sinulle tietojen ja taitojen oppimisen – sinä tuot tahtosi ja persoonasi kehittyäksesi hoitotyön 
asiantuntijaksi. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään terveyttä edistävää, 
sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Koulutus täyttää Euroopan unio-
nin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.
Sairaanhoitajan ammatti on mielekäs ja merkityksellinen ammatti, jossa vaaditaan itsenäistä ja vastuullista päätöksenteko-
kykyä perustuen alan tutkittuun tietoon- ja taitoperustaan. Ammatissa tarvitaan  ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Oma 
persoonasi on tärkeä työkalu työskennellessäsi eri ikäisten asiakkaiden, heidän läheistensä ja moniammatillisen tiimin kanssa 
terveyttä edistäen. Koulutuksessa tietosi ja taitosi karttuvat teorian, harjoittelun ja oman ammatillisen kasvusi myötä.

SAIRAANHOITAJAN OSAAMISEN KEHITTYMINEN
Koulutuksessa perusopinnot tukevat sekä opiskeluasi että alalle kehittymistäsi. Ammatillisissa opinnoissa on sekä alan teoria-
opintoja että harjoittelua. Teoriaopintoja toteutamme vaihtelevin opetusmenetelmin sekä lähiopetuksena että verkko-opintoina. 
Koulutukseen kuuluvat harjoittelujaksot erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Harjoittelut ovat aina ohjattua harjoittelua. 
Lisäksi opiskelijat harjoittelevat hoitotyön taitojaan Kampuksemme moderneissa harjoitus- ja simulaatioluokissa asiantunti-
jaopettajiemme ohjauksessa. Sinulla on mahdollisuus ura- ja opinto-ohjaukseen läpi opintojesi. Kansainvälisyys kuuluu opin-
toihisi joko kotikansainvälisyyden tai esimerkiksi ulkomailla suoritettavien vaihto-opintojen kautta. Opetustilamme SeAMKissa  
ovat nykyaikaisia ja sijaitsevat lähellä kaupungin keskustaa viihtyisässä ympäristössä.

URA- JA TYÖLLISYYSNÄKYMÄT
Valmistumisen jälkeen sairaanhoitajilla on paljon erilaisia mahdollisuuksia työllistyä. Työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät. Sinul-
la on mahdollisuus työskennellä vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä. Sinulla 
on myös mahdollisuus opiskella, kehittää ja täydentää omaa osaamistasi

Sairaanhoitaja (AMK) –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa: Koulutuspäällikkö Marja-Kristiina
Vaahtera / kristiina.vaahtera@seamk.fi ja 
opinto-ohjaaja Virpi Salo / virpi.salo@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

SAIRAANHOITAJA (AMK)

• Hoitotyön asiantuntija yleissairaanhoidossa   
• Työskentely mahdollista EU-maissa  • Uudet tilat opiskeluun



28

Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen ja asiakaslähtöinen asiantuntija. Sosionomi on vuorovai-
kutustyön ammattilainen, jolla on taidot toimia asiakassuhteissa, yhteisöissä ja erilaisissa organi-
saatioissa. 

Sosionomin työssä vahvistetaan ihmisen omia voimavaroja ja osallisuutta, autetaan toimintakyvyn ja arjen ongelmissa, 
ohjataan tukimuotojen ja palveluiden kentässä, sekä kehitetään palveluita ihmisten tarpeita kuunnellen. SeAMKin so-
sionomikoulutus tarjoaa laaja-alaisen opintotarjonnan yhdistettynä ohjattuihin harjoittelujaksoihin. 

SeAMKin sosionomiopinnoissa ei rajauduta tiettyyn suuntautumiseen, vaan voit ohjata opintojasi sisällöllisten paino-
tusten, pedagogisten toteutustapojen ja opiskelukielen suhteen. 

• Hankit osaamisen yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen ohjaamiseen sekä palveluiden johtamiseen ja palveluohjaukseen. 
• Kehität ammattiosaamistasi pitkien, ohjattujen harjoittelujaksojen avulla. 
• Voit toimia sosiaalialalla ohjauksen ja lähiesimiestyön tehtävissä eri asiakasryhmien parissa tai kasvatusalalla
   varhaiskasvatuksen tehtävissä. 
• Työelämä arvostaa SeAMKia laadukkaana sosionomien kouluttajana. 

SOSIONOMIMME TYÖELÄMÄSSÄ
sosiaaliohjaaja (aikuissosiaalityö, vammaistyö, vanhustyö, mielenterveystyö, päihdetyö, maahanmuuttajatyö),
perheohjaaja, palveluohjaaja, vastaava ohjaaja, koulukuraattori, lastentarhaopettaja, perhepäivähoidon ohjaaja, toimin-
takeskuksen johtaja, päiväkodin johtaja, palvelukodin johtaja, kouluttaja, vapaaehtoistyön koordinaattori,
varhaiskasvatuksen sosionomi 

Sosionomi (AMK) –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa:
Lehtori, Pirjo Takala
pirjo.takala@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

SOSIONOMI (AMK)

• Valmiudet edistää eri asiakasryhmien hyvinvointia, sosiaalista toimintakykyä
ja osallisuutta yhteiskunnassa   • Vahvistetaan ihmisen omia voimavaroja ja

osallisuutta • Kokonaisvaltainen koulutus, ei suuntautumisia  • Suomen 3. paras 
sosionomikoulutus (Lähde: avop-kysely)

TERVEYDENHOITAJA (AMK)
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Terveydenhoitajan työ on mielekästä. Me SeAMKissa mahdollistamme sinulle tietojen ja taitojen
oppimisen – sinä tuot tahtosi ja persoonasi kehittyäksesi terveydenhoitotyön ammattilaiseksi. Ter-
veydenhoitajana teet tärkeää työtä auttaaksesi eri ikäisiä ihmisiä huolehtimaan terveydestään. 
Työ on vaihtelevaa, vaativaa ja itsenäistä, mutta terveydenhoitaja tekee myös yhteistyötä muiden 
ammattiryhmien kanssa. Tässä työssä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitosi ovat todella tärkeitä. 
Oma persoonasi on tärkeä työkalu työskennellessäsi erilaisten asiakkaiden ja heidän perheittensä 
kanssa. 
Terveydenhoitajan koulutukseen sisältyvät terveydenhoitotyön opinnot ja yleissairaanhoitajan opinnot siten, että koulutus täyttää 
Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Koulutuksen aikana opit suunnit-
telemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa 
hoitotyötä. Perusopinnot tukevat sekä opiskeluasi että alalle kehittymistäsi. Ammatillisissa opinnoissa on sekä teoriaopintoja 
että niihin liittyvää harjoittelua. Teoriaopintoja toteutamme vaihtelevin opetusmenetelmin lähiopetuksena, verkko-opintoina ja 
itsenäisenä opiskeluna. Koulutuksessa opiskellaan myös oman työn kehittämisen taitoja.
 
Koulutukseen kuuluvat harjoittelujaksot useissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat hoitotaitoja 
Kampuksemme moderneissa harjoitus- ja simulaatioluokissa asiantuntijaopettajiemme ohjauksessa. Sinulla on mahdollisuus 
ura- ja opinto-ohjaukseen läpi opintojesi.  Kansainvälisyys kuuluu opintoihisi, ja voit suorittaa opintojasi myös vaihto-opiskeli-
jana ulkomailla. 
  
TERVEYDENHOITAJAN TYÖLLISTYMINEN JA URAKEHITYS
Voit työskennellä terveydenhoitajana äitiysneuvolassa ja perhesuunnittelussa, lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveyden-
huollossa, työterveyshuollossa ja vanhusten terveydenhoidossa sekä sairaanhoitajana kotihoidossa, avovastaanotoilla sekä pe-
russairaanhoidon vuodeosastoilla. Voit työllistyä julkisen tai yksityisen sektorin tehtäviin, hankkeisiin tai järjestötyöhön. 

URA- JA TYÖLLISYYSNÄKYMÄT
Valmistumisen jälkeen terveydenhoitajilla on paljon erilaisia mahdollisuuksia työllistyä. Työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät. 
Sinulla on mahdollisuus työskennellä  vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä.  
Sinulla on myös mahdollisuus opiskella, kehittää ja täydentää omaa osaamistasi

Terveydenhoitaja (AMK) –tutkinnon laajuus
240 opintopistettä
Kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

Lisätietoa: Koulutuspäällikkö Marja-Kristiina
Vaahtera / kristiina.vaahtera@seamk.fi ja 
opinto-ohjaaja Virpi Salo / virpi.salo@seamk.fi

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

TERVEYDENHOITAJA (AMK)
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seamk.fi/yamk

Ylemmät AMK-tutkinnot
SeAMK Master School 

Työelämän kehittäjänä

KULTTUURIALA
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

LIIKETALOUDEN ALA
Master of Business Administration,
International Business Management
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

LUONNONVARA-ALA
Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

RAVITSEMISALA
Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

TEKNIIKAN ALA
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
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